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  الفصل االول
  

   مصادر الضوضاءنبذة عن 
تعتبر الضوضاء من فصائل التلوث العدیدة حیث انھا صنفت بأنھا ضارة على صحة 

إن مشاكل التلوث الضوضائي تزداد , ت وأشیاء غیر حیة آخرىوالنباالطیور , الحیوان.االنسان
ً یوم ً في المناطق الحضریة المزدحمة بالسكان بجانب الطرق السریعة ا  ،بعد یوم وخصوصا

المناطق الصناعیة ومناطق اخرى  ،مناطق السكك الحدیدیة, المطارات ، ع الرئیسیةالشوار
ریع وفي السنین االخیرة إنتشرت ظاھرة كثرة یوجد بھا حركات إنشائیة كالبناء وتنفیذ المشا

الكبیرة والمتوسطة والصغیرة وماتسببھ من ازعاج للساكنین بالقرب منھا  المولدات بانواعھا
والتي تستخدم من قبل الشباب كوسیلة نقل سھلة جات الناریة ادروكذلك انتشار ظاھرة ال
  .ورخیصة كبدیل للسیارة

صدر على شكل موجات حیث ان كلمة ضوضاء الضوضاء نوع من التلوث الجوي ی  
ویوجد ھناك تعاریف كثیرة ومختلفة للضوضاء على " NAVSES"مشتقة من التعبیر الالتیني 

أما الموسوعة "الصوت الغیر مطلوب اضاء بأنھریطانیة الضوسبیل المثال تعرف الموسوعة الب
  .الصوت الغیر مرغوب فیھ ابأنھ ھااالمریكیة فتعرف

واحد للتلوث السمعي الضوضائي ذلك ھو حجم الخطر الذي یمثلھ على ھناك مقیاس   
واالجھاد عامل مسبب للمرض  "stress"فالضوضاء تسبب االجھاد النفسي والعصبي , الصحة

ً وربما االنتحار ومن ثم فان كل ضرب من الضوضاء یعد تلوث سبب الضیق وی ا
Annoyance""  او االرق""sleepness لي مجھد العصاب االنسانأو اي رد فعل انفعا.  
الصوت المكون الوحید في التأثیر المزعج لالنسان فھناك عوامل تدخل في  ووالیعد عل

  - :االعتبار مثل
ً ومكانھ .١ ً او نھارا  .وقت التعرض للصوت لیال
 .في المحیط ذو الشدة العالیة من الضوضاء مكوثالفترة  .٢
 .یھا كلما زاد التأثیر بھاطبیعة الصوت كلما تعددت الموجات الصوتیة الداخلة ف .٣
 .طول الموجة .٤
 .ثیراتھا بازدیاد شدتھا عند ثبوت الترددشدة الضوضاء وتزداد تأ .٥
المسافة التي تفصل الشخص المتعرض للضوضاء عن مصدره حیث تزداد شدة  .٦

 ً ً بأن شدة الضوضاء تقل بمقدار الضوضاء تبعا دیسیبیل لكل  )٦(للمسافة علما
 .مضاعفة للمسافة

مكان رغم ان مساحة المكان التوثر على شدة الضوضاء الصادرة من مساحة ال .٧
سبب یتنھا تؤثر على االصوات المنعكسة من الحیطان والسقف مما ا االمصدرھا 

 .الضوضاء درجة كبیرةاالرتفاع في شدة  ھعن
المتعرض للضوضاء وحالتھ الصحیة فان االنسان الكبیر السن یتأثر تأثیر  عمر .٨

 ً   . بالغا
ً ولغرض ت والى اي درجة من االزعاج فقد  حدید اي المصادر في مدینة بغداد اكثر ازعاجا

ً جرینا استفتاءأ استمارة  )٢٠٧(لعدد من المواطنین اكثرھم من موظفي وزارة البیئة بعدد  ا
ً في محیطھم والى ایة درجة تزعجھ  یوضح فیھا الشخص اي المصادر لدیھ اكثر ازعاجا

ة لالصغاء ام معیقة للنوم ام انھا ضوضاء مؤذیة نھا معیقأ مھل الى درجة مسموعة فقط أ(
 ً   .بصورة معتدلة ام إنھا ضوضاء مؤثرة بصورة عالیة جدا
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  الفصل الثاني
  - :الضوضاء والصوت

 ن اذن االنسان حساسة جداأل من الضوضاء بھا تعتبر الموجات الصوتیة الغیر المرغوب
درجة ھیرتز  )٢٠ (بین ھااتة التي تتراوح ترددالموجات الصوتی تحسسأن ت ممكنمن الوالتي 

لیس كل األصوات قابلة للكشف من قبل اذن  من الواضح أنھو. درجة ھیرتز )٢٠٠٠٠(الى 
  :االنسان حیث أن ھناك نوعان من الصوت

  الصوت الخارجي .١
 الصوت الداخلي .٢
  
  - :الصوت الخارجي.١

ً ا )١٥( هترددھو الصوت الذي یتجاوز مدى    ي مابعد الحد االعلى للجلسة ھیرتز تقریبا
ً الثارة احساس الجل   .ة او االجتماعسأو االجتماع الطبیعي الذي لھ تردد عالي جدا

  
ً  -:الصوت الداخلي .٢  اقل مندرجة ھیرتز أي ھو  )١٦( اقل منھو الصوت الذي یصدر ترددا

ً باسم االھتزا المعدل االوطأ للجلسة أو االجتماع   .زالطبیعي والذي یعرف عموما
نوضح ھنا مثال على أن بعض المدن الھندیة الكبیرة التي تعتبر من اكبر المدن   

) ٤٥(حیث ان معدل الضوضاء بھا یزید عن ) كلكتا ،ايغھشن ،دلھينیو ،بومباي(الضوضائیة 
مع ان معدل الضوضاء المقرر " W.H.O"درجة ھیرتز حسب تقریر منظمة الصحة العالمیة 

ً ھو كالتالي    -:عالمیا
 .مقبولة في المناطق السكنیة ٤٠- ٢٥ من •
 .مقبولة في المناطق التجاریة ٦٠- ٣٠من  •
 .مقبولة في المناطق الصناعیة ٦٠- ٤٠من  •
 .مقبولة في المناطق التعلیمیة ٤٠- ٣٠من  •
 .مقبولة في المناطق المستشفیات ٣٥- ٢٠من  •

  )دیسیبل(تقاس شدة الصوت بوحدة  -:مالحظة
  

  : مصادر الضوضاء
  - :أوالً 

  -:سائل المواصالت والطرقضوضاء و
  -:وسائل المواصالت احد المصادر الرئیسیة للضوضاء وتنقسم بدورھا الى تعد
  -:ضوضاء المركبات .١

 )درجة صیانتھ ونوعیة الوقود المستخدم, سرعتھ(محرك المركبة  •
 .عادمماسورة ال •
 .آالت التنبیھ •
 .صوت مروحة التبرید وصندوق نقل حركة التروس والفرامل •
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 .الطارات بالطرقاحتكاك ا •
  

  :یر ضوضاء المرور یعتمد على عدة عواملثإن تأ
 .تصمیم وموقع الشارع •
 .تخطیط تدابیر استعماالت األراضي •
 .تصمیم البنایة •
 .محددات العربة •
 .سلوك السائق •

  
 -:ضوضاء الطائرات .٢

ً االسروللطائرات مساھم   ر دع من الصوت تصة فاعلة في الضوضاء خصوصا
 - :رات العادیة في اربع نواحيعن الطائ أعلى ضوضاء

 .اثناء االقالع •
 .أثناء الھبوط •
 .الصوت االفقي للطیران •
 .وممرات الطائرات تاعدد الطلع •

ضوضاء الكلي ان الزیادة في عدد الطلعات یعتبر عامل مھم في مستوى ال       
زیادة في مناسیب الضوضاء العامة المصاحبة الى ضوضاء   الى والذي یؤدي

  .المرور
 
 -:ضاء القطاراتضو .٣

ر لة شبكة خطوط القطاجن للضوضاء واالھتزاز تتعلق بعاین رئیسایوجد مصدر
ان مستوى الضوضاء . تھ والبنیة التحتیة لتركیبھالقطارات وصیان) قوة(ة یوھي فعال

المصاحب لمرور خطوط السكك الحدیدیة یتعلق بنوع الماكنة اونوع قاطرات السكة 
  . وعرباتھا وحالتھااطرات سرعة القولة معالحدیدیة وحامالتھا المست

  -:ثانیاً 
  -:ضوضاء االنشاءات والمباني

خاصة اعمال  تعتبر ضوضاء المباني واالنشاءات من مصادر الضوضاء المزعجة
نھا تعتبر ضوضاء غیر دائمة أال إرصف الطرق واعمال اللحام  ،خالطات االسمنت ،الحفر

  . ل المبانيحیث تنتھي بإنتھاء اعما, في مناطق محددة
  

  -:ثالثاً 
   - :ضوضاء االنشطة التجاریة والبشریة

مثل تواجد المحالت أسفل العقارات , تعتبر الضوضاء الناتجة من االنشطة التجاریة والبشریة
بجمیع أنواعھا وانشطتھا من اسباب الضوضاء التي یصعب التحكم فیھا ولذا یجب ابعاد 

  . لمناطق السكنیةاالسواق واالنشطة التجاریة عن مثل ھذه ا
  

  -:رابعاً 
  - :ضوضاء مكبرات الصوت واالحتفاالت
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تصدر ھذه الضوضاء عن استعمال مكبرات الصوت في االحتفاالت واالفراح في االماكن 
, واستعمال السماعات ذات القدرة الصوتیة العالیة في حاالت األفراح والمالھي, المفتوحة

  .  مأتم ولدى الباعة الجوالینھذا باالضافة الى إستعمال المكبرات في ال
  

  - :خامساً 
  -:ضوضاء المنشآت الصناعیة

الخارجیة حیث ان المناطق السكنیة قد زحفت الى محاذاة  البیئةضوضاء المصانع تؤثر على 
  . المناطق الصناعیة

  
  -:سادساً 

  - :ضوضاء انظمة التبرید المركزیة والمكیفات
وتركیبھا في , فات وأنظمة التكییف المركزينتیجة لعدم وجود تصمیم صوتي لمواضیع التكیی

  .ة شكاوي المواطنینوزیاد, ادة الضوضاء الناتجة عنھامما یؤدي الى زی, اماكن غیر مناسبة
  

  - :سابعاً 
  -:ضوضاء المولدات الكھربائیة

نتیجة لالنقطاع الدائم للتیار الكھربائي لجأ المواطنون الستخدام المولدات الكبیرة والمتوسطة 
رة وذلك لسد حاجتھم الى الكھرباء وخاصة اثناء فترة الصیف الحار مما أدى ذلك والصغی

الى تفاقم مشكلة التعرض المستمر للضوضاء نتیجة لتشغیل ھذه المولدات وخاصة أثناء 
ً أم لیالً    .فترات الراحة والنوم سواء كان ذلك نھارا

             
  : لماذا نقیس الصوت

وقد ادت نتائج قیاس الصوت الى التطور في بناء . فوائد قیاس الصوت عدیدة  
الصوتیات ومكبرات الصوت وبالتالي زیادة استمتاعنا بالموسیقى سواء في القاعات الخاصة 

  . لذلك الغرض او في المنازل
وقد سمحت لنا قیاسات الصوت بتحلیالت علمیة دقیقة لألصوات المزعجة ولكن علینا ان نتذكر 

ً للفوارق الف ً درجة انھ تبعا سیولوجیة والسایكولوجیة بین االفراد فانھ الیمكن ان نقیس علمیا
مقارنة  ھولكن القیاسات تعطینا وسائل موضوعیة یمكن على اساس. االزعاج عند كل شخص

وكذلك فأن قیاسات الصوت تعطینا ادلة واضحة عن . االصوات المزعجة تحت ظروف مختلفة
ً للسمع" ویسمح بالتالي اعطاء المقاییس المصححة ویسمح ". متى یمكن للصوت ان یسبب تلفا

وعلى ھذا فان قیاسات الصوت . اختیار القیاس السمعي بتقویم حساسیة الشخص السمعیة
  . جوھریة في برنامج وقایة السمع

ً فان قیاس وتحلیل الصوت اداة تشخیص قویة في برامج تخفیض الضوضاء من  اخیرا
لذا . ة الكبیرة والمنازل وكذلك من استودیوھات التسجیلالمطارات والمصانع والطرق العمومی

  .فھو اداة تسمح بتطویر نوعیة حیاتنا
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  -:ثار الصحیة للضوضاءاآل

  -:تتمثل أھم االثار السلبیة المترتبة على الضوضاء في األتي
 .الشعور بالضیق والتوتر العصبي  •
 .اضطرابات بالنوم •
 .التأثیر على الحالة النفسیة والذھنیة •
 .التأثیر على القدرة االنتاجیة •
 .عدم التركیز واالستیعاب •
 .التأثیر السلبي على السمع •
ً اثبتت الدراسات في نطاق الضوضاء وأثرھا على صحة االنسان ان ھناك  • واخیرا

قائمة طویلة من االمراض التي تنشأ بسبب حدوث زیادة في افراز بعض الھرمونات 
وذلك على اثر التعرض , ورتزونملین وھرمون اوبخاصة ھرمون االدرینال

للضوضاء فالزیادة في افراز االدرینالین تسبب حدوث التصلب في الشرایین وإرتفاع 
كما تسبب ھذه الزیادة ارتفاع ضغط الدم واضطرابات , الكولسترول وسكر الدم 

زون تدني مقاومة الجسم لالمراض المیكروبیة ورتموتسبب زیادة افراز ال, القلب
ً وقد تؤثر مدى عالقتھ ب, ةوالفیروسی اعصاب  روقد تتوت, زمالئھ وبالعمالء ایضا

العامل او الموظف بسبب التعرض للضوضاء وتعتمد شدة ھذا التوتر على حجم 
 .الضوضاء وطول الفترة الزمنیة

كذلك فان الضوضاء العالیة والمستمرة تؤثر على تكوین االجنة في المراحل االولى  •
    .سماع االصوات الصاخبة والمزعجةللحمل وعلى االم تجنب 

  
 التلوث الضوضائي وتأثیراتھانواع 

  -:تنقسم حسب مصدر التلوث وقوة تأثیره
  -:تلوث مزمن  .١
  .لمصدر الضوضاء وقد یحدث ضعف مستدیم في السمع ھو تعرض دائم ومستمر   
 
 -:تلوث مؤقت ذو اضرار فسیولوجیة .٢
وضاء ومثال ذلك التعرض للمفرقعات تعرض لفترات محدودة لمصدر او مصادر الض    

  .اصابة االذن الوسطى وقد تحدث تلف داخلي       یؤدي الى 
 
  -:تلوث مؤقت دون ضرر .٣

تعرض لفترة محدودة لمصدر ضوضاء مثال ذلك ضجیج الشارع واالماكن المزدحمة او 
  . ویؤدي الى ضعف في السمع مؤقت یعود لحالتھ الطبیعیة بعد فترة بسیطة, الورش

ً تتدرج تحت , )دیسیبل(ث تقاس شدة الصوت بوحدة حی وكل االصوات التي نسمعھا یومیا
  -:مستویات رئیسیة مقاسة بالدیسیبل وھذه المستویات ھي

 دیسیبل )٥٠ - ٤٠(المستوى   - أ
ویؤدي الى تأثیرات وردود فعل عكسیة تتمثل بالقلق والتوتر فھي تؤثر في قشرة المخ     

  .الى عدم ارتیاح نفسي واضطراب وعدم انسجام صحي   مما یؤدي 
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 دیسیبل  )٨٠ - ٦٠(المستوى   - ب

لھ تأثیرات سیئة على الجھاز العصبي ویؤدي الى االصابة بأالم شدیدة في الرأس     
  ).كوابیس(على العمل ورؤیة احالم مزعجة    ونقص القدرة   

 
  دیسیبل )١١٠ - ٦٠(المستوى  -ج

  .السمع ویحدث اضطرابات في الجھاز العصبي والجھاز القلبي یؤدي الى انخفاض شدة    
 
 دیسیبل )١٢٠(المستوى اعلى من   - د

ً للجھاز السمعي وانعاكاسات خطیرة على الجھاز القلبي الوعائي كما یؤدي        یسبب الما
  .على تمییز االصوات واتجاھھا على عدم القدرة

  
  -:الحمایة وكیفیة السیطرة على التلوث الضوضائي

ً على االنسان اخم یادتعدد مصادره وازدلیتزاید االھتمام بالتلوث الضوضائي  طره خصوصا
یتطلب اتخاذ اجراءات وقائیة  وعلیھبعض اعضاء جسم االنسان  في لى خللحیث یؤدي ا

  - :ھامن
 ان یقلل اوبالمصانع وبھذه الخطوة من الممكن التصلیح المستمر للمكائن التي توجد  .١

 .ءالضوضا  ینعدم
المراقبة الصارمة على الصناعات وتعدیل العملیات للسیطرة الضوضاء ضروریة  .٢

 .اثناء اصدار وتجدید الرخصة
اصدار التشریعات الالزمة وتطبیقھا بحزم لمنع استعمال منبھات السیارات ومراقبة  .٣

 .محركاتھا وایقاف تلك المصادر لالصوات العالیة
ة یقلل من ذلك ن زیادة المسافابعاد مصدر الصوت او الضجیج عن المستشفى ال .٤

 .متر الیوجد فیھ تضخم للصوت )٢٤(عرض  فالشارع ذو
ً ضوضاء التردد .٥ , النباتات تعتبر من اھم االشیاء التي تمتص الضوضاء خصوصا

على طول الطرق او الشوارع العالیة حیث یساعدان في تخفیض كزراعة االشجار 
 .الضوضاء في المدن والبلدیات

برات الصوت وأجھزة التسجیل في شوارع المدینة والمقاھي منع استعمال مك .٦
ً  )١٠(والمحالت العامة على سبیل المثال من الساعة  ً لغایة السادسة فجرا  .مساءا

نشر الوعي عن طریق وسائل االعالم المختلفة ببیان اخطار ھذا التلوث على الصحة  .٧
ً شخصی ً البشریة بحیث یدرك المرء ان الفضاء الصوتي لیس ملكا  .ا

ابعاد المدارس والمستشفیات عن مصادر الضجیج أو استخدام المواد العازلة للصوت  .٨
 . في بناءھا

 .كم) ٣٠(المطارات والمدن والمناطق األھلة بالسكان مسافة التقل عن ابعاد  .٩
ً عن المناطق السكنیة  .١٠ خطوط السكة الحدیدیة والطرق السریعة یجب ان یكون بعیدا

 .بقدر االمكان
 .اقي االذان في المصانع والورشاستخدام و .١١
تكثیف حمالت مشتركة من وزارة البیئة واجھزة وزارة الداخلیة لتحقیق االنضباط  .١٢

 -:البیئي للسیطرة على مصادر الضوضاء وتشمل
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تكثیف الحمالت مع الشرطة في السیطرة على ضوضاء المصادر   - أ
 ،االحتفاالتقاعات  ،المقاھي ،المناطق الصناعیة ،المناطق التجاریة،الثابتة

 .المدارس ،محالت اشرطة التسجیل
تكثیف الحمالت مع شرطة المرور واجھزة مدیریات االمن في السیطرة على   -  ب

 ).السكك الحدیدیة ،المركبات ووسائل النقل(المصادر المتحركة 
قیاسات مناسیب الضوضاء ولجمیع النشاطات یمكن على اساسھا  ضرورة اجراء .١٣

لمشاریع الحدیثة أو بناء المستشفیات والمدارس والدور اعطاء الموافقات البیئیة ل
 .الخ في المناطق الھادئة...السكنیة 

ضرورة اجراء قیاس درجة سمع االشخاص في المناطق الضوضائیة یسمح بتقویم  .١٤
 .حاسة الشخص السمعیة

  
  الفصل الثالث

  :واإلستنتاجات المناقشة
لمناسیب الضوضاء خالل العقدین الجدیر بالذكر أنھ سبق وأن تم إجراء قیاسات  من  

دور سكنیة، (وبدایة القرن الحادي والعشرین وفي مختلف المرافق األخیرین للقرن العشرین 
) الخ...دوائر، مستشفیات، مدارس، شوارع رئیسیة وثانویة، مناطق صناعیة، فنادق سیاحیة

ارنتھا بالمحددات داخل وخارج المرافق اآلنفة الذكر ومن خالل دراسة مناسیب الضوضاء ومق
ولكافة المرافق، مما حدا بنا  ٪١٠٠انھا قد تجاوزت المحددات العالمیة بنسبة العالمیة تبین لنا 

الى البحث عن اھم المصادر الضوضائیة في مدینة بغداد والوقوف على درجات االنزعاج منھا 
ً وتوعیة الموا ً وبالتنسیق مع الدوائر المعنیة أوال طنین توعیة بیئیة صحیحة لیتسنى لنا مستقبال

ً تفعیل التشریعات والمحددات الخاصة بالضوضاء أسوة بالدول المتقدمة   .بھذا الخصوص ثانیا
بعد ان تم استعراض أھم مصادر الضوضاء واسباب الضوضاء الناجمة عن بعضھا ولغرض 

ً لدى المواطنین بأختالف شرائحھم فقد تم اعداد  الوقوف على أیة من ھذه المصادر أكثر ازعاجا
عن مدى انزعاجھم للمصادر  )وكما موضحة بالجداول المرفقة( مواطن )٢٠٧(استبیان لعدد 

أي من غیر (ھل لدرجة ضوضاء مسموعة فقط : المنتشرة لدینا كمحافظة وكعاصمة للبلد
ضوضاء مؤثرة  مأم ضوضاء معیقة لألصغاء أم معیقة للنوم أم مؤذیة بصورة معتدلة أ) انزعاج

ً ھي یة والمصادربصورة عال   : آنفا
 .ضوضاء المرور بأنواعھا -
مركبات (أم لوریات ) طن ٣كوستر حمولة (السیارات الصغیرة والسیارات المتوسطة  -

  .أم ضوضاء الطائرات) كبیرة
 .الضوضاء الناتجة عن عملیات البناء -
 .ضوضاء المعامل واالنشطة الحرفیة -
 .ضوضاء اجھزة التبرید -
 .ةضوضاء المولدات الكھربائی -
 ).تلفزیون، مذیاع، مكائن كھربائیة(الضوضاء المنزلیة  -
 .ضوضاء الدنابر لنقل المواد االنشائیة وقناني الغاز -
ضوضاء االنشطة االخرى مثل نباح الكالب والباعة المتجولین للنفط والغاز وغیرھا  -

بالرغم من ذلك فإن من المھم ان نالحظ ان الكثیر من االشخاص الیتعرضون لبعض و
ادر مثل ضوضاء القطارات وضوضاء المعامل وذلك ألنھم الیعیشون بالقرب منھا المص

 :تبین لنا مایلي )١استمارة ( من خالل االستمارة المحصلة لألستبیانو
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أكبر عدد من االشخاص الذین ینزعجون من ضوضاء المرور بصورة عامة ھو  •
  . ٪ )٤٢٫٥( بنسبة مئویةبدرجة ازعاج مسموعة فقط  )٨٨(

 )٩٤( دد من االشخاص الذین ینزعجون من ضوضاء السیارات الصغیرة ھوأكبر ع •
  . ٪ )٤٥(بنسبة مئویة بدرجة ازعاج مسموعة 

اكبر عدد من االشخاص الذین ینزعجون من ضوضاء السیارات المتوسطة ھو  •
  . ٪ )٣١(مئویة بنسبة بدرجة ازعاج مسموعة  )٦٤(

 )المركبات الطویلة(لوریات الاكبر عدد من االشخاص الذین ینزعجون من ضوضاء  •
ً زعاج نبدرجة ا )٧٥(ھو    . )٪ ٣٦النسبة المئویة ( مؤثرة بصورة عالیة جدا

 )٦١(اكبر عدد من االشخاص الذین ینزعجون من ضوضاء الدراجات الناریة ھو   •
  . ٪ )٢٩٫٥(بدرجة ضوضاء مسموعة بنسبة مئویة 

بدرجة  )١١٨(ھو  اكبر عدد من االشخاص الذین ینزعجون من ضوضاء الطائرات •
ً بنسبة مئویة   . ٪ )٥٧(ضوضاء عالیة جدا
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  )١(استمارة 

  
  
  .النسبة المئویة تعتمد العدد الكلي لعدد نماذج اإلستمارات •
  
  
  
  
  
  
  

الضوضاء   نوع الضوضاء  ت
  المسموعة

الضوضاءالمعیقة 
  لالصغاء

الضوضاءالمعیقة 
  للنوم

الضوضاءالمؤذیة 
  بصورة معتدلة

الضوضاءالمؤثرة 
  بصورةعالیة جداً 

  %١٣  %١٨٫٨  %٥٫٧  %١٥  %٤٢٫٥  ضوضاء المرور  ١
  %٦  %١٩٫٨  %١٣  %١٤  %٤٥٫٥  سیارات صغیرة •

• 
سیارات متوسطة 

 ٣كوستر حمولة (
  )طن

١٠  %٢٤  %١٤  %٢١  %٣١%  

مركبات (لوریات  •
  %٣٦  %٢٠  %١٣  %١٦  %١٧  )طویلة

درجات (ضوضاء  •
  %٢٢  %٢٠  %١٤  %١٣٫٥  %٢٩٫٥  )ناریة

  %٥٧  %١٠٫٦  %١٤  %٧٫٥  %١٧  ضوضاء الطائرات •
  %١٤٫٥  %١٣٫٥  %١٣٫٥  %١٨  %٣٢  الحفالت العامة  ٢

الضوضاء الناتجة   ٣
  %١٦  %١٨٫٣  %٢١٫٥  %١٣٫٥  %٣١  عن عملیات البناء

ضوضاء المعامل   ٤
  %١٩  %٢٢  %١٣  %١١٫٦  %٢٥٫٦  واالنشطة الحرفیة

ضوضاء أجھزة   ٥
  %٧  %٢٠  %١٦  %١١٫٦  %٣٦  التبرید

ضوضاء المولدات   ٦
  %٤٨  %٨  %٢١٫٥  %١٣  %١٤  الكھربائیة

٧  
الضوضاءالمنزلیة 

, مذیاع, تلفزیون(
  )بائیةمكائن كھر

٥  %١٤٫٥  %٢١٫٥  %١٣  %٤١%  

٨  
الضوضاءالدنابرلنقل 

المواد االنشائیة 
  وقناني الغاز

١٦  %١٨٫٨  %١٩  %٢٢  %٢٣%  

٩  

أنشطةاخر والتي 
  تشمل نباح الكالب

والباعة المتجولیین 
  للنفط والغازوغیرھا

١٧  %١٢  %٣٣  %٩  %٣٠%  
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بدرجة  )٦٧(ن ضوضاء الحفالت العامة ھو مكبر عدد من االشخاص الذین ینزعجون ا
  ٪)٣٢(ضوضاء مسموعة بنسبة مئویة 

 )٦٥(اكبر عدد من االشخاص الذین ینزعجون من الضوضاء الناتجة عن عملیات البناء ھو 
   ٪)٣١(ة ضوضاء مسموعة بنسبة مئویة رجبد

 )٥٣(ون من ضوضاء المعامل واالنشطة الحرفیة ھو اكبر عدد من االشخاص الذین ینزعج
  ٪)٢٥٫٦(بدرجة ضوضاء مسموعة بنسبة مئویة 

بدرجة ضوضاء  )٧(اكبر عدد من االشخاص الذین ینزعجون من ضوضاء اجھزة التبرید ھو 
  ٪)٣٦(مسموعة بنسبة مئویة 

شخص بدرجة  )١٠٠(اكبر عدد من االشخاص الذین ینزعجون من ضوضاء المولدات ھو 
    ٪)٤٨(ضوضاء مؤثرة بصورة عالیة جدا بنسبة مئویة 
, التلفزیون(ن الضوضاء المنزلیة والتي تشمل اكبر عدد من االشخاص الذین ینزعجون م

  ٪)٤١(بنسبة مئویة  )٨٥(بدرجة ازعاج  )٨٥(ھو ) االدوات الكھربائیة , المذیاع
بنقل المواد االنشائیة اكبر عدد من االشخاص الذین ینزعجون من ضوضاء الدنابر الخاصة 

  ٪)٢٣(بدرجة ضوضاء مسموعة بنسبة مئویة  )٤٨(وقناني الغاز ھو 
اكبر عدد من االشخاص الذین ینزعجون من االنشطة االخرى التي تشمل نباح الكالب والباعة 

   ٪)٦٣(شخص بدرجة ازعاج مسموعة بنسبة مئویة  )٦٣(المتجولین للنفط والغاز وغیرھا ھو 
  ٪)٥٧(االستفتاء تبین لنا ان اكثر المصادر ازعاجا ھي الطائرات بنسبة مئویة من خالل نتائج 

تلیھا ضوضاء المرور وخاصة ضوضاء  ٪)٤٨(تلیھا المولدات الكھربائیة بنسبة مئویة 
  ٪)٤٥٫٥(السیارات الصغیرة بنسبة مئویة 

  ٪)٤١(ثم الضوضاء المنزلیة بنسبة مئویة 
    ٪)٣٦( ثم ضوضاء اجھزة التبرید بنسبة مئویة

وم  ن ذل  ك نس  تنتج ان جمی  ع االش  خاص ینزعج  ون م  ن المص  ادر الضوض  ائیة الم  ذكورة انف  ا 
وب  درجات متفاوت  ة م  ن االنزع  اج ك  ل حس  ب موقف  ھ م  ن المص  در الضوض  ائي وحالت  ھ النفس  یة 
وغیرھ  ا م  ن العوام  ل الت  ي ت  ؤثر ف  ي درج  ة االنزع  اج وخاص  ة ضوض  اء الط  ائرات والمول  دات 

 مم ا أدى ال ى ك ون مس اراتالى التخطیط الغیر متكامل للبناء والطرق  باالضافةھذا والسیارات 
الط  رق الس  ریعة قریب  ة م  ن الس  كن والنش  اطات االخ  رى كالمستش  فیات والم  دارس والط  ائرات 

ً عومن العوامل التي ساعدت ا، وغیرھ ض یق بع ض الش وارع   لى انتشار ضوضاء المرور ایض ا
متر یتض خم مص در الص وت الب الغ ق دره  )٦(ریق حیث اثبتت الدراسات انھ اذا كان عرض الط

ام  ا اذا , دیس یبل نتیج  ة النعكاس ات الص وت عل  ى ح وائط المب اني  )١٠٥(یص بح لدیس یبل  )٩٥(
متر فال یحدث تضخیم الصوت وایضا عدم وجود موانع صوتیة عل ى  )٢٤(كان عرض الشارع 

درج  ة الح  رارة ف  ي معظ  م  ج  انبي الطری  ق مث  ل االش  جار والح  واجز الص  ناعیة العالی  ة وارتف  اع
حی ث ان اغ الق النواف ذ یمن ع ح والي , شھور السنة مما یدفع المواطنین ال ى ف تح النواف ذ للتھوی ة 

یرف ع م ن ص وت  دیسیبل من الضوضاء في الشارع وعدم الفحص الفني لوسائل النقل مما )٢٥(
لمعنی ة االلت زام بم ا للس لطات المس ؤولة ف ي وزارات الدول ة او للمواطنین يعلیھ ینبغومحركاتھا 

لس  نة  ٢وتعلیم  ات رق  م  ٢٠٠٤لس  نة  ٨٦ق  انون الم  رور رق  م (ورد ف  ي التعلیم  ات والتش  ریعات 
الص  ادرة ع  ن ھیئ  ة الس  یاحة باإلض  افة ال  ى ض  رورة إج  راء التع  دیالت عل  ى ق  انون من  ع  ١٩٩٣

وإضافة فقرات اشمل ولجمیع مراف ق ونش اطات الحی اة الیومی ة  ١٩٦٦لسنة  ٢١الضوضاء رقم 
ً من قبل وزارة البیئة   .     واإللتزام بالتعلیمات والمحددات التي تم إعدادھا مؤخرا

 


